
In dankbare herinnering aan 

ZUSTER THEODORA-MARIA 
Hendnna Maria Reuling 

Zij is geboren 1n Wehl (Gld.) op 17 december 1922, in
getreden in de Congregatie van de Zusters van Julie 
Postel te Boxmeer op 11 februari 1944 en geprofest op 
8 september 1945. Zij is overleden op 9 januari 1999 1n 
Boxmeer en daar op 14 januari te ruste gelegd op het 
kloosterkerkhof. 

Wat in alle hennneriog aan zr. Theodora opvalt is, dat ze 
bereid was om te helpen. Dat was zij in haar verpleeg
stertijd en bij haar medezusters. Aan de babies en moe
ders van de kraamafdeling gaf zij haar oplettende zorg. 
Zij hield van 'haar bab1es'. 

In het gastenhuis Beugen ontving zuster Theodora met 
haar medezusters logees op die in een moeilijke periode 
van hun leven even tot rust wilden komen. In Zevenaar 
bezocht zij mensen thuis of ze verzorgde in het keuken
tje op de achtergrond de groepen die in Bastion kwa
men. Bij verschillende koren heeft ze gezongen. De 
psalmen bad ze graag en ze nam deel aan cursussen en 
bezinning over de bijbel. 

Gelukkig dat haar gezondheid lange tijd zó was, dat ze 
kon fietsen of zelfs gebruik kon maken van een electri
sche wagen. Dat maakte het voor haar mogelijk om in de 
frisse lucht te genieten van de natuur. Dat gaf haar weer 
de kracht om de pqn en het ongemak te dragen. Vooral 
de laatste tijd werd de pijn zo erg dat ze liet merken hoe 
ze naar de dood verlangde. 

Haar pijn belette zuster Theodora met om veel belang· 
stelling te tonen voor haar familie. In een groot gezin ge
beurt wel steeds iets en zij hield dat bij. De laatste dagen 
van haar ziekbed was zuster M.-lrène dikwijls bij haar. 
Dat moet haar goed gedaan hebben, want ze bleef bij 
bewustzijn tot het laatste toe. 
Bij de afsluiting van de plechtigheid van het Sacrament 
der Zieken probeerde ze het Saive Regina mee te zin
gen. s Middags voor ze overleed. iet ze nog horen hoe 
ze het Wees gegroet Mana · meebad. 

Zuster Theodora zal een eigen plaats hebben in onze 
herinnering. Zij was een van ons. 

Voor uw medeleven tijdens de ziekte van 
zuster Theodora en voor uw belangstelling 
bij haar uitvaart danken wij u. 

Zusters van Julie Postel 
Zr. M.-lrène Reuling 
Familie Reuling 


